


                                  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Мета олімпіади: 

 сприяти формуванню і закріпленню спеціальних умінь і навичок, 

підвищенню рівня професійної підготовки майбутніх фахівців, поглибленню 

знань з дисциплін як професійної так і загальноосвітньої та 

загальноекономічної підготовки; 

 надати можливість студентам виконувати конкретні виробничі завдання; 

 розвивати працьовитість, самостійність, відповідальність, зібраність, 

організованість у майбутніх фахівців. 

          ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАДИ 

2.1. Завдання для олімпіади єдині для всіх учасників, розробляються 

викладачами коледжу не менше як у трьох варіантах, затверджуються 

заступником директора з навчальної роботи і зберігаються в нього. 

2.2. Конверт розкривається перед початком виконання завдання головою 

журі в присутності всіх його членів. Учасники олімпіади одержують чисті 

листи зі штампом коледжу. Час виконання завдань фіксується. 

2.3. Роботи перевіряються членами журі, обговорюються помилки і недоліки, 

які були допущені. Виконання кожного завдання оцінюється за 

п’ятдесятибальною шкалою, після чого підраховується загальна кількість 

балів, набраних кожним учасником та кожною навчальною групою. 

2.4. Журі складає звіт (додаток 1), у якому вказують групи і кількість 

студентів, які брали участь у олімпіаді, визначаються призові місця та 

студенти-переможці олімпіади. Студенти, що зайняли три перші місця, 

оголошуються призерами олімпіади. 

2.5. У звіті вказуються також прізвища учасників, що зайняли перші три 

місця та викладачі, які викладають предмет (дисципліну). За умови однакової 

кількості балів більш високе місце присуджується тому учаснику, який 

витратив на виконання роботи менше часу. 

2.6. Учасники олімпіади, що зайняли перші три місця, оголошуються 

призерами олімпіади. Переможці олімпіади відзначаються в наказі і 

нагороджуються грамотами та подарунками. 

2.7. Звіт, підписаний головою циклової комісії, за результатами олімпіади та 

матеріали олімпіади зберігаються у голови циклової комісії. 



2.8. Призери олімпіади коледжу є учасниками обласних та республіканських 

олімпіад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Білгород-Дністровський коледж природокористування, будівництва та 

комп'ютерних технологій 
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ПРО ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАДИ З ___________ 

 20__ / 20__ н. р. 

Дата проведення  «___» _________ 20__ р. 

 

Групи Кількість 

студентів, які 

брали участь 

Призові місця отримали, П.І.П. Прізвище викладача 

    

    

    

    

    

    

    

 

Всього учасників: ____ 

Дата 

Голова циклової комісії ______________П.І.П 

 

 

 

 


